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Dragi utilizatori ai datelor statistice,

Suntem bucuroși să vă prezentăm o nouă ediție a breviarului statistic „Moldova în cifre”. Această 
ediție vine cu un conținut și design revizuit și îmbunătățit față de edițiile precedente, cu scopul 
de a ușura înțelegerea datelor statistice de către publicul larg și de a spori interesul față de acestea.

În publicație am selectat indicatori din diverse domenii, care arată care este situația în țara 
noastră, cum ne-am dezvoltat și care sunt provocările pe viitor.

„Moldova în cifre” prezintă cifre și constatări sub formă de text, tabele, grafice, hărți și infografice 
despre populație și procesele demografice, economie și finanțe, condiții de viață și forța de 
muncă, agricultură și mediul înconjurător, indicatori privind dezvoltarea durabilă și comparații 
internaționale în anul 2021 în comparație cu anii precedenți.

Datele pentru anii precedenți pentru unii indicatori sunt precizate în comparație cu cele editate 
anterior, pentru anul 2021 la o serie de indicatori datele sunt preliminare și pot fi precizate în 
edițiile ulterioare. Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea 
stângă a Nistrului și municipiul Bender, cu excepția cazurilor special menționate, când indicatorii 
sunt prezentați în total pe țară.

Informații statistice mai desfășurate vor fi publicate pe site-ul oficial www.statistica.gov.md, în 
Anuarul Statistic al Republicii Moldova și în alte ediții statistice oficiale ale Biroului Național de 
Statistică.

Simboluri folosite: 
– evenimentul nu a existat

... lipsă date
0,0 valoare mică
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Punctul extrem 
(localitatea) Raionul Latitudinea 

nordică
Longitudinea 

estică1 

Nord Naslavcea Ocniţa 48°29΄ 27°35΄

Sud Giurgiuleşti Cahul 45°28΄ 28°12΄

Est Palanca Ştefan Vodă 46°24΄ 30°09΄

Vest Criva Briceni 48°16΄ 26°37΄

1 După Greenwich

Prezentare generală

 Poziția geografică a Republicii Moldova

Divizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

Organizarea administrativ-teritorială a  
Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2022

Republica Moldova este situată în partea de Sud – Est 
a Europei. La Nord, Est şi Sud, Republica Moldova se 
mărgineşte cu Ucraina, iar la Vest – cu România. Ocupă o 
suprafaţă de 33,8 mii km2. Teritoriul Moldovei are o întindere 
de la Nord la Sud de 339 km, de la Vest la Est – 155 km.

Densitatea populației la 01.01.2022 - 85,8 locuitori la 1 km2.
Capitala, municipiul Chișinău, este împărțită în 5 sectoare 
administrative: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana și Râșcani.
Pe teritoriul Moldovei se evidențiază următoarele tipuri de 
relief: câmpii, podișuri, coline, văi și canioane. Sub influența 
reliefului și a elementelor pedoclimatice, predomină 2 tipuri 
de vegetație: de pădure şi de stepă. Pădurile foioase sunt 
predominate de speciile de stejar, fag, ulm, carpen. Vegetația 
de stepă s-a păstrat doar pe alocuri în formă de terenuri 
aparte și fragmente de asociații vegetale de stepă.
Clima Moldovei este temperat-continentală, influențată de 
masele de aer atlantice dinspre Vest, mediteraneene dinspre 
Sud-Vest și continental-excesive dinspre Nord-Est.

 Raioane 32
 Municipii 13
 Orașe 53
 inclusiv din componența municipiilor 6
 Localități din componența orașelor (municipiilor) 41
 Sate (comune) 916
 Localități din componența satelor (comunelor) 659
 Total localități 1 682
 Unități teritoriale autonome 1
 Unități administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, cărora 
li se pot atribui forme și condiții speciale de autonomie 1

Populația cu reședință obișnuită a  
Republicii Moldova la 01.01.2022  
a constituit 2,6 milioane persoane.
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Numărul preliminar al populației cu reședință obișnuită 
în Republica Moldova, la 1 ianuarie 2022, a constituit  
2,6 milioane persoane, în scădere cu 265,5 mii persoane sau 
cu 9,3% în ultimii 8 ani, ceea ce confirmă o tendință clară de 
micșorare rapidă a populației. 

Până în 2018, scăderea naturală a populației a fost 
nesemnificativă. Începând cu 2018, numărul deceselor a 
depășit numărul născuților-vii, diferența majorându-se în 
următorii ani, în 2021 constituind 16,2 mii persoane.

Migrația netă (diferența dintre imigranți și emigranți) rămâne 
negativă. În anul 2021, au părăsit țara cu 7 mii persoane mai 
mult, decât au venit.

Astfel, în ultimii doi ani, tendința populației țării s-a schimbat 
radical. Factorul care a influențat declinul populației a fost, în 
primul rând, sporul natural negativ al populației.

Populația cu reședință obișnuită - numărul persoanelor 
care au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul 
Republicii Moldova indiferent de absențele temporare (în 
scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude și prieteni, afacerilor, 
tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

2019 2020 2021 2022

Total populație, 
persoane, mii 2 684 ,8 2 643,7 2 626,6 2 603,8

inclusiv pe grupe 
de vârstă, în %:

0-14 18,7 18,5 18,3 18,2

15-59 60,5 59,8 59,3 59,1

60-79 18,5 19,3 20,0 20,4

80+ 2,3 2,4 2,4 2,3

Populație

Populația cu reședință obișnuită, la 1 ianuarie

Tendințe demografice

Populația pe vârste și sexe, la 1 ianuarie 2022

Numărul persoanelor vârstnice (60 ani și peste)  
la 100 locuitori din Moldova înregistrează o  
tendință de creștere continuă de la an la an.

mii persoane

36 35 32 31 29

37 37 36 41 45

-49,4
-41,8 -38,2

-7,1 -6,7

2017 2018 2019 2020 2021

Născuți-vii Decedați Migrația netă
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Mișcarea naturală

 Indicatori demografici 

 Structura decedaţilor pe principalele clase ale cauzelor de
deces, în 2021 (%)

În 2021, în Republica Moldova s-au născut 29230 copii, fiind 
în descreștere cu 1604 copii (sau cu 5,2%) față de anul 2020. 
Numărul mediu de copii per femeie de vârstă fertilă, în 2021 
a constituit 1,73, fiind în scădere față de anul 2018, cînd 
valoarea a fost de 1,81 copii per femeie. 
Numărul femeilor de vârstă fertilă (15-49 de ani) a fost în 
continuă scădere, cu 118 mii în ultimii 8 ani. 
În anul 2021 s-a înregistrat cel mai mare număr de decese 
comparativ cu ultimii ani, fiind în creștere cu 5915 persoane 
(15%) față de 2014. În anul 2021 s-au înregistrat 22544 căsătorii 
și 9905 divorțuri, din total cupluri căsătorite, 44% divorțează.
Bolile aparatului circulator reprezintă principala și cea 
mai frecventă cauză de deces, care provoacă mai mult de 
jumătate din decesele totale. În anul 2021 această rată a scăzut 
comparativ cu anul precedent cu 3,0 puncte procentuale, și a 
constituit 53,2% în structura deceselor. Alte maladii, care au 
un impact major asupra mortalității, sunt tumorile și cancerul, 
din cauza cărora circa 6 mii persoane decedează anual.  

Rata totală de fertilitate - numărul mediu de copii 
născuți de o femeie pe parcursul vieții sale fertile (15-49 
ani), în condițiile fertilității anului respectiv. 

Speranța de viață – este o estimare a numărului 
mediu de ani pe care o persoană i-ar trăi, dacă ratele de 
mortalitate specifice pe vârste ale unui an de referință ar 
rămâne neschimbate pe parcursul întregii sale vieți.Sursa: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

2018 2019 2020 2021

Speranța de viața la naștere, ani

 bărbați 66,3 66,8 65,9 65,2

 femei 75,0 75,1 73,9 73,1

Rata totală de fertilitate, 
per femeie 1,81 1,78 1,76 1,73

Vărsta medie la prima căsătorie, ani

 bărbați 28,7 28,9 27,8 29,4

 femei 25,8 26,0 25,4 25,5

Căsătorii, la 1000 locuitori 7,5 7,6 5,9 8,6

Divorțuri, la 1000 locuitori 4,0 4,0 3,3 3,8

Născuți-vii, la 1000 locuitori 12,8 12,2 11,7 11,2

Decedați, la 1000 locuitori 13,8 13,7 15,4 17,4

Mortalitatea infantilă,  
la 1000 născuți-vii 9,1 8,4 8,7 8,5

Mortalitatea copiilor sub 5 ani,  
la 1000 născuți-vii 10,8 9,9 10,4 9,8

52,9

12,6

6,3

4,2

24,0

Diseases of the circulatory system

Tumors
Diseases of the digestive tract

External causes
Other causes

Sofia și David sunt cele mai populare  
nume pentru nou-născuți în anul 2021.

Sursa: Agenția Servicii Publice
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Forța de muncă

Forța de muncă subutilizată cuprinde persoanele 
subocupate, șomerii BIM și forța de muncă potențială.

În 2021, rata de ocupare a populației în vârstă de 20-64 ani a 
fost de 51,1%, în creștere față de anul 2020 (49,1%). Bărbații 
sunt mai activi pe piaţa muncii din Moldova. Rata de ocupare 
a bărbaților de 20-64 ani a fost de 55,6%, în timp ce la femei 
– 46,9 %, ecartul de gen al ocupării pentru această grupă de 
vârstă fiind de 8,7 puncte procentuale.
Sectoarele agricol și servicii au avut cele mai mari ponderi 
în populația ocupată, respectiv, cu 21,1% și 56,5%, în timp 
ce industria și construcțiile au constituit - 14,6% și 7,8% din 
totalul persoanelor ocupate în vârstă de 20-64 ani în 2021.
Nivelul de studii absolvit are un impact direct asupra 
oportunităților de angajare: rata de ocupare atât la bărbați, 
cât și la femei înregistrează cele mai mari valori în rândul 
persoanelor de 20-64 ani cu studii superioare (77,9% la 
bărbați și 62,2% la femei).

 În 2021, rata de participare la forța de muncă a 
constituit 58,6%, pentru populaţia în vârstă de 
25-54 de ani, acest indicator a atins valori mai 
înalte în rândul populației masculine – 62,2% în 
comparație cu cea feminină – 55,2%.

Statutul populației de 15 ani și peste pe piața muncii

Situația tinerilor după grupe de vârstă, în 2021 (%) 

Forța de muncă subutilizată pe sexe (%) 2019 2020 2021

Mii persoane
Total populație 2 175,2 2 150,9 2 120,5
Forța de muncă 919,3 867,3 871,6
Populația ocupată 872,4 834,2 843,4
Șomeri BIM 46,9 33,1 28,2
Populația în afara  
forței de muncă 1 255,9 1 283,6 1 248,9

Procente
Rata de participare  
la forța de muncă 42,3 40,3 41,1

Rata de ocupare 40,1 38,8 39,8
Rata șomajului BIM 5,1 3,8 3,2
Rata de inactivitate 57,7 59,7 58,9

47,9 39,2 45,4 48,1 39,6 47,9 47,6 38,7 41,4

34,8 48,8 40,4 35,5 49,8 38,9 33,7 47,1 42,6

17,3 12,0 14,2 16,4 10,6 13,2 18,7 14,2 16,0

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Total Bărbați Femei

Șomaj Subocupare Forța de muncă potențială

1,6

8,9

8,2

5,7

1,2

3,9

1,3

0,6

3,3

24,6

46,9

54,5

86,1

35,9

2,9

0,3

7,8

26,7

40,8

39,0

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

Tineri care nu fac parte din populația ocupată și care nu urmează 
un nivel de educație și un curs de formare profesională (grupul NEET)

Tineri care nu fac parte din populația ocupată, dar urmează 
un nivel de educație și/sau un curs de formare profesională

Tineri care fac parte din populația ocupată, dar nu urmează 
un nivel de educație și un curs de formare

Tineri care fac parte din populația ocupată și, totodată, urmează 
un nivel de educație și/sau un curs de formare profesională

Tinerii care sunt plecați peste hotare la lucru sau în căutare de lucru 
și nu urmează un nivel de educație și un curs de formare profesională
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Câștigul salarial

În anul 2021, câștigul salarial mediu lunar brut a constituit 
8979,8 lei și s-a mărit față de anul 2020 în valoare nominală 
cu 13,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de 
consum) – cu 7,6%.

Disparitatea salarială de gen în 2021 (%)

Repartizarea salariaților conform mărimii salariului 
calculat pentru luna septembrie 2021 (%)

În 2021 fiecare al doilea salariat a avut un salariu 
mai mic de 7 mii lei, 22,8% au avut salarii cuprinse 
între 7 și 10 mii lei, 15,4% – între 10 și 15 mii lei, 
iar 11,3% au avut salarii mai mari de 15 mii lei.

Câștigul salarial mediu lunar brut pe activități economice
lei

2019 2020 2021

Total 7 233,7 7 943,0 8 979,8
Agricultură, silvicultură și pescuit 4 768,7 5 022,9 5 691,1

Industrie 7 151,0 7 564,2 8 242,0

Construcții 7 155,3 7 608,1 8 136,5

Comerț cu ridicata și cu amănuntul 6 543,9 6 881,9 7 609,9

Transport și depozitare 6 836,2 6 533,1 7 201,2

Activități de cazare și alimentație 
publică 4 973,0 4 920,2 5 249,9

Informații și comunicații 15 785,4 17 788,8 22 137,7

Activități financiare și de asigurări 13 203,5 13 619,0 15 746,9

Tranzacții imobiliare 5 906,1 6 286,2 7 231,1
Activități profesionale,  
științifice și tehnice 8 882,5 9 698,1 10 408,9
Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 5 655,5 6 147,5 6 733,3
Administrație publică și apărare; 
asigurări sociale obligatorii 9 118,6 9 985,4 10 501,3

Învățământ 6 327,6 7 016,8 7 462,3

Sănătate și asistență socială 7 024,8 8 668,6 11 109,1
Artă, activități de recreere și de 
agrement 5 195,6 5 724,4 6 269,1

Alte activități de servicii 8 044,5 9 601,3 9 891,3

41,4
39,2
20,0
18,3
17,9
16,2
15,6
13,8
13,6
11,5
11,2
10,8
10,8
7,8
7,5

-3,5
-9,3

Activități financiare și de asigurări
Informații și comunicații

Sănătate și asistență socială

Industrie
Tranzacții imobiliare

Artă, activități de recreere și de agrement
Comerț cu ridicata și cu amănuntul
Activități de cazare și alimentație publică
Total

Construcții

Agricultură
Transport și depozitare

Activități profesionale, științifice și tehnice

Administrație publică și apărare
Alte activități de servicii

Activități de servicii administrative
Învățământ

În anul 2021 bărbaților le reveneau câștiguri salariale 
superioare femeilor în majoritatea activităților economice, cele 
mai mari diferențe regăsindu-se în: activități financiare și de 
asigurări – cu 41,4% mai mult; informații și comunicații – cu 
39,2%; industrie – cu 20%.
Femeilor le reveneau câștiguri salariale superioare bărbaților 
doar în: activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport – cu 9,3% mai mult; învățământ – cu 3,5%.

6,4

25,1

18,9
22,8

15,4

5,9
5,4

< 3 mii lei

3-5 mii lei

5-7 mii lei

7-10 mii lei

10-15 mii lei

15-20 mii lei

> 20 mii lei
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Veniturile şi cheltuielile populaţiei

În anul 2021 veniturile disponibile lunare ale populaţiei au 
constituit în medie pe o persoană 3510,1 lei, fiind în creştere 
cu 13,4% faţă de anul precedent. Veniturile populaţiei din 
mediul urban înregistrează o valoare mai mare în medie 
cu 1324,0 lei sau de 1,4 ori comparativ cu cele din mediul 
rural. Principalele surse de venit au fost activitatea salarială 
(50,8%), prestațiile sociale (18,5%) și transferuri din afara 
țării (12,5%). Pe medii de reședință, se atestă diferențe 
semnificative în sursa principală de venit a gospodăriilor. 
Veniturile din activitatea salarială au contribuit la formarea 
veniturilor disponibile în proporție de 62,1% în cazul 
gospodăriilor din mediul urban, iar în rural – cu 40,0%. 
Totodată, veniturile din activitatea individuală agricolă este 
o sursă importantă de venit pentru gospodăriile din mediul 
rural (15,3% din total venituri disponibile).
Veniturile disponibile ale populației în proporție de 93,8% 
sunt constituite din surse bănești, iar 6,2% reprezintă 
veniturile în natură. În valori absolute, veniturile bănești 
au însumat 3291,2 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele 
în natură – 218,9 lei. Ponderea veniturilor bănești este mai 
semnificativă pentru mediul urban (97,3%), iar în cazul 
populației rurale contribuția acestora este de 90,4%.

O sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor 
rămân a fi transferurile bănești din afara țării, 12,5%.

Veniturile disponibile ale populației pe medii, în 2021

Diferență față de media pe țară a venitului disponibil mediu 
lunar pe o persoană după tipul gospodăriei, în 2021

Total Urban Rural

Venituri disponibile totale 
(medii lunare pe o persoană), lei 3 510,1 4 309,0 2 985,0

 inclusiv în % pe surse:
 Activitatea salarială 50,8 62,1 40,0
 Activitatea individuală agricolă 8,1 0,5 15,3
 Activitatea individuală non-agricolă 7,4 8,1 6,7
 Prestaţii sociale 18,5 16,0 20,9
 Alte venituri 15,2 13,2 17,0

 din care transferuri din afara țării 12,5 9,5 15,4

-24,8

-16,9

-8,8

11,3

12,5

20,7

-40 -20 0 20 40

O singură 
persoană

Cuplu familial 
fără copii

Alte gospodării  
fără copii

Cuplu familial 
cu copii

Părinte singur 
cu copii

Alte gospodării 
cu copii

%
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În anul 2021, cheltuielile medii lunare de consum ale 
populației au constituit în medie pe o persoană 3039,5 
lei, sau cu 8,9% mai mult comparativ cu anul precedent. 
Cheltuielile de consum sunt puternic influențate de mărimea 
gospodăriilor. Astfel, în gospodăriile cu o singură persoană 
cheltuielile medii lunare pe o persoană sunt de 1,9 ori mai 
mari decât în cele care au în componența sa 5 și mai multe 
persoane. Totodată, gospodăriile numeroase alocă cel mai 
mult pentru consumul alimentar (48,1% din total cheltuieli 
de consum). Cheltuielile medii lunare pe total țară au fost 
depășite doar de gospodăriile formate maxim din 3 persoane, 
celelalte înregistrând niveluri mai inferioare. 
În anul 2021 mărimea minimului de existenţă a constituit 
în medie pe lună pentru o persoană 2154,0 lei. Delimitarea 
minimului de existenţă pe medii de reşedinţă relevă diferenţe 
semnificative, cea mai mare valoare fiind înregistrată pentru 
populaţia din oraşe mari (or. Chişinău şi Bălţi) – 2373,7 lei 
sau cu 9,9% mai mult comparativ cu minimul de existenţă 
pentru oraşe mici şi cu 14,6% mai mult comparativ cu cel 
pentru mediul rural.

Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată 
acoperirii necesarului de consum alimentar, 
circa 42% din total cheltuieli în anul 2021.

Cheltuielile de consum ale populației pe medii, în 2021

Valoarea minimului de existenţă pe medii , în 2021

Structura cheltuielilor de consum ale populației (%)

Total Urban Rural

Cheltuieli de consum totale
(medii lunare pe o persoană), lei 3 039,5 3 834,4 2 517,0

inclusiv în % pentru:

Produse alimentare și băuturi
nealcoolice 41,9 38,1 45,8

Băuturi alcoolice și tutun 2,0 2,1 1,9

Îmbrăcăminte și încălţăminte 9,1 8,6 9,5

Locuinţă, apă, electricitate și gaze 15,2 14,1 16,2

Mobilier, dotarea și întreținerea 
locuinţei 5,7 5,3 6,2

Sănătate 5,7 7,1 4,3

Transport 6,5 7,9 5,1

Telecomunicaţii 4,5 4,3 4,7

Diverse produse și servicii 9,4 12,5 6,3

medii lunare pe o persoană, lei

Total Orașe 
mari

Orașe 
mici Sate

Total populaţie 2 154,0 2 373,7 2 160,1 2 070,6

Populaţia în vârstă  
aptă de muncă 2 310,5 2 517,7 2 307,2 2 224,2

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă 2 504,0 2 746,9 2 496,4 2 416,1

Femei în vârstă aptă de muncă 2 101,2 2 306,9 2 107,2 2 004,8

Pensionari pentru limită de 
vârstă 1 811,7 1 999,9 1 828,0 1 745,0

Copii 2 074,6 2 272,9 2 107,8 2 007,9

inclusiv în vârstă:

până la 1 an 835,4 935,9 855,1 796,8

1 – 6 ani 1 803,2 2 021,8 1 845,8 1 714,1

7 – 17 ani 2 342,5 2 602,4 2 376,3 2 267,2

Produse alimentare, băuturi 
nealcoolice și alcoolice, tutun

Îmbrăcăminte și încălţăminte

Locuinţă, apă, 
electricitate și gaze

Mobilier, dotarea 
și întreținerea locuinţei

Sănătate

Transport și telecomunicaţie

Diverse produse și servicii

2020

2021

45,5

8,8
16,1

5,6
4,7

10,2
9,1

43,9

9,1
15,2

5,7

5,7

11,0

9,4
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Prețuri

Inflaţia la sfârşitul anului 2021 (cumulativ, de la începutul 
anului, faţă de decembrie 2020) a constituit 13,9%, inclusiv la 
produse alimentare – 17,5%, mărfuri nealimentare – 12,1% și 
servicii prestate populaţiei – 11,6%.

 În anul 2021 s-a înregistrat cea mai înaltă 
inflație din ultimii 14 ani.

Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei
 (în medie pe an; anul precedent = 100)

Evoluția indicilor preţurilor de consum
(decembrie anul precedent =100)

Indicii anuali ai prețurilor de consum pe diviziuni de 
mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP 
(decembrie anul precedent = 100)

2018 2019 2020 2021

Indicele preţurilor de consum, 
total 103,1 104,8 103,8 105,1

Produse alimentare 105,4 107,6 107,4 107,0

Mărfuri nealimentare 102,7 104,2 100,9 105,9

Servicii 99,8 101,5 102,4 101,3

Indicele preţurilor producţiei 
industriale 100,4 101,8 102,6 108,5

Indicele preţurilor la producţia 
vândută de întreprinderile 
agricole 92,5 103,8 122,5 113,7

Indicele agregat al preţurilor  
în construcţii 103,5 103,3 99,4 107,2

Indicii valorii unitare la 
mărfurile exportate 105,1 96,4 108,5 111,7

Indicii valorii unitare la 
mărfurile importate 109,6 96,8 94,5 114,8

2018 2019 2020 2021

Total 100,9 107,5 100,4 113,9
Produse alimentare și băuturi 
nealcoolice 102,1 112,7 101,6 117,9
Băuturi alcoolice,  
tutun și droguri 110,4 117,8 102,1 106,5
Îmbrăcăminte și încălțăminte 102,3 105,7 100,3 110,1
Locuință, apă, electricitate, 
gaze și alți combustibili 95,1 103,1 96,2 121,1
Articole de mobilier, 
echipamente de uz casnic 
și întreținerea curentă a 
locuinței 100,6 106,0 100,4 110,2
Sănătate 95,9 101,6 101,3 106,1
Transportul 103,2 101,6 99,4 113,9
Telecomunicație 99,5 100,3 100,0 103,0
Recreere și cultură 103,9 105,5 101,3 110,4
Educație 101,1 100,7 103,9 102,1
Restaurante și hoteluri 101,9 107,1 101,9 109,6
Diverse produse și servicii 103,4 106,6 101,9 112,8

102,2

112,4

101,7

117,5

101,7

105,2

99,5

112,1

97,7

103,5
99,7

111,6

2018 2019 2020 2021

  Produse alimentare   Mărfuri nealimentare

  Servicii

Indicele Prețurilor de Consum (IPC) indică 
schimbările în dinamică a nivelului general al preţurilor 
la produsele şi serviciile procurate pentru consum de 
către gospodăriile populaţiei din ţară.
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Mărfurile și serviciile cu cele mai mari creșteri 
ale prețurilor înregistrate, în 2021 față de 2020

+81,7% +24,6%

+51,6% +19,3%

+46,1% +15,5%

+44,9% +14,2%

+43,8% +13,4%

+33,5% +11,6%

+29,8% +11,4%

+28,8% +7,6%

Gaz din rețea Încălzirea centralizată

Cartofi Crupe

Cărbune de pământ Unt

Gaz lichefiat Pâine din făină de grâu

Legume Lapte și produse lactate

Ulei de floarea soarelui Zahăr

Motorină Prepararea apei calde

Benzină Făină de grâu
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Învățământ și știință

În anul de studii 2021/2022 procesul de învățământ a fost 
organizat în 1346 de instituții de învățământ, iar numărul 
de elevi și studenți care își făceau studiile a fost de 442,3 mii 
persoane, în creștere cu 4,1 mii comparativ cu anul precedent.
Din totalul elevilor din instituțiile de învățământ primar și 
secundar general, 50,7% au constituit băieții, cei mai mulți 
fiind în clasele 5-9. 
În instituțiile de învățământ superior, ponderea femeilor a 
fost de 58,8 % din numărul total de studenți. 
În anul 2021 la studii superioare de doctorat studiau 522 studenți 
străini, majoritatea (91%) fiind cetățeni ai României, urmați de 
cei ai Israelului (7%). Ponderea femeilor în numărul total de 
studenți străini la studiile superioare de doctorat era de 71,2%, 
în creștere cu 3,1 puncte procentuale comparativ cu anul 2020.

Instituții de învățământ, elevi, studenți și cadre didactice

Programe de studii superioare de doctorat
Absolvenți pe tipuri de instituții 

Femeile preferă următoarele domenii din 
învățământul superior: științe ale educației,  

științe economice, științe sociale și 
comportamentale, filologie, sănătate. 

Bărbații preferă - inginerie, TIC și servicii ale securității.

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Instituții de învățământ 1 364 1 373 1 356 1 346
 primar și secundar general 1 246 1 255 1 241 1 231
 profesional tehnic 89 91 91 91
 superior 29 27 24 24
Elevi și studenți, mii 439,1 433,5 438,2 442,3
 în instituții de învățământ 
 primar și secundar general 334,2 333,1 334,4 336,7
 în instituții de învățământ 
 profesional tehnic 44,3 43,6 44,8 46,0
 în instituții de învățământ 
 superior 60,6 56,8 59,0 59,6
Cadre didactice, mii 36,3 35,6 34,7 34,3
 în instituții de învățământ 
 primar și secundar general 27,7 27,4 26,9 26,5
 în instituții de învățământ 
 profesional tehnic 4,1 3,9 3,7 3,8
 în instituții de învățământ 
 superior 4,5 4,3 4,1 4,0

2018 2019 2020 2021

Numărul de școli doctorale 46 42 39 26
Numărul total de 
studenți-doctoranzi 
(exclusiv cetățeni străini) 1 569 1 641 1 695 1 680
Absolvenți ai doctoratului 380 234 246 285

41,8

14,1
18,1

41,2

12,3
16,3

42,1

11,9
14,7

41,6

11,9
14,1

2018 2019 2020 2021

mii persoane

Instituții de învățământ 
secundar general

 Instituții de învățământ 
profesional tehnic

 Instituții de 
învățământ superior
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Sănătate

Nivelul de asigurare al populaţiei cu medici și personal 
medical mediu, în ultimii 5 ani este stabil. În anul 2021,  
la 10 000 locuitori au revenit 47 de medici și 92 unități de 
personal medical mediu.
Adresabilitatea la medic constituie în medie 8,8 vizite la un 
locuitor, inclusiv 4,5 vizite la medicul de familie.
Durata medie de spitalizare a unui bolnav a constituit 7,9 zile.
Circa 48 la sută din persoanele în vârstă de 16 ani și peste, din 
mediul urban, își apreciază starea de sănătate ca fiind bună sau 
foarte bună, comparativ cu 36 la sută din persoanele de aceeași 
vârstă din mediul rural. Totodată, circa 45 la sută din bărbații 
în vârstă de 16 ani și peste își apreciază starea de sănătate ca 
fiind bună sau foarte bună, comparativ cu 38 la sută din femei.
Populația din mediul urban cheltuie mai mult pentru 
ocrotirea sănătății față de populația din mediul rural. 
Ponderea cheltuielilor pentru sănătate în total cheltuieli ale 
populației din mediul urban a constituit 7,1% comparativ cu 
4,3% în cazul populației din mediul rural.

 În 2021, au fost înregistrate 809,1 mii solicitări 
de asistență medicală de urgență, ceea ce 
reprezintă zilnic mai mult de 2,2 mii de solicitări.

Indicatori principali în domeniul ocrotirii sănătății

Auto-percepția stării de sănătate la persoanele în vârstă 
de 16 ani și peste, în 2021 (%)

Cheltuielile pentru sănătate ale populației, pe medii

2018 2019 2020 2021
Spitale 87 85 85 86
Instituţii medico-sanitare 
care acordă asistență 
medicală primară și 
specializată 1 074 1 075 1 062 1 026
Farmacii și filiale 1 384 1 394 1 426 1 455
Medici  12 635 12 552 12 394 12 214
Personal medical mediu 23 981 23 584 23 187 23 954
Paturi de asistenţă  
medicală şi profilactică 18 138 18 042 17 168 17 329
Vizite la medic, mii 22 642,1 22 887,7 19 532,5 22 797,2
Vizite la medicul  
de familie, mii 10 352,4 10 390,6 10 353,1 11 798,6
Solicitări de asistență 
medicală de urgență, mii 884 882 796 809
Durata medie  
de spitalizare, zile 8,0 7,8 8,0 7,9
Incidența generală a 
populației, mii persoane 1 126,1 1 123,9 920,1 1 056,7
Prevalența generală a 
populației, mii persoane 2 937,3 3 022,6 2 719,2 2 931,3
Ponderea cheltuielilor 
publice pentru ocrotirea 
sănătății în PIB, % 4,1 4,1 4,8 6,1

40,8

36,1

48,2

44,8

37,7

53,1

56,7

47,5

49,9

55,7

6,0

7,2

4,3

5,3

6,6

Total

Rural

Urban

Bărbați

Femei

Bună sau foarte bună Satisfăcătoare Rea sau foarte rea

129,8
94,5

183,4 174,2

109,3

272,94,7 4,1
5,3 5,7

4,3

7,1

Total Rural Urban Total Rural Urban
2020 2021

Cheltuielile pentru sănătate 
ale populației, medii lunare 
pe o persoană, mii lei

Ponderea cheltuielilor 
pentru sănătate în total 
cheltuieli ale populației, %

Prevalența exprimă numărul total de cazuri de o 
anumită boală, pe cînd incidența ia în calcul numărul 
de cazuri noi.
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Protecția socială

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, la  
1 ianuarie 2022, circa 77 la sută din beneficiarii de pensii erau 
pensionari pentru limită de vârstă. Mărimea medie a pensiei 
a constituit 2578,5 lei, a beneficiarilor pentru limită de 
vârstă - 2595,3 lei. Comparativ cu 1 ianuarie 2018, numărul 
beneficiarilor de pensii a scăzut cu 5,7%, iar mărimea medie 
a pensiei a crescut cu 68,8%.
La 1 ianuarie 2022, numărul beneficiarilor de alocații sociale de 
stat a constituit 73 mii, iar mărimea medie a alocației 1174,2 lei. 
Indemnizația unică la nașterea copilului a constituit 9459 
lei, și circa 36,6 mii persoane au beneficiat de această 
indemnizație.
Indemnizația pentru îngrijirea copilului este de 3 ori 
mai mare în cazul persoanelor asigurate. La 1 ianuarie 
2022, mărimea medie a indemnizației lunare pentru 
îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, pentru 
persoane asigurate, a constituit 2544,1 lei comparativ cu  
740,0 lei mărimea medie a indemnizației lunare pentru 
îngrijirea copilului până la 2 ani, pentru persoane neasigurate.

Numărul beneficiarilor de pensii și mărimea medie a 
pensiei, la 1 ianuarie

Beneficiari de prestații sociale după tipul prestației,  
la 1 ianuarie 2022

Din 47,8 mii persoane asigurate (beneficiari de 
indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului) 

76,5% sunt mame, 22,9% - tați și 0,6% - alte 
persoane. Iar, din 33,6 mii persoane neasigurate, 

98,9% sunt mame, 1,0% - tați și 0,1% - alte persoane. 

Numărul 
beneficiarilor, mii

Mărimea 
medie, lei

Pensii 674,9 2 578,5

inclusiv:

pentru limită de vârstă 520,9 2 595,3

de dizabilitate 110,9 1 736,9

de urmaș 11,4 1 848,5
pensii anticipate  
pentru limită de vârstă 1,3 2 959,6
participanți la lichidarea  
avariei de la Cernobâl 1,6 4 314,5

militari în termen 0,7 1 897,1

angajați din aviația civilă 0,5 10 946,0

alte categorii 27,6 5 704,9

Alocații sociale de stat 73,0 1 174,2

inclusiv:
persoane care au atins  
vârsta standard de pensionare 12,7 998,3

persoane cu dizabilitate 15,6 979,5
persoane cu dizabilități din 
copilărie 27,9 1 313,2
copii cu dizabilități  
în vârstă de până la 18 ani 10,6 1 356,5
copii care au pierdut 
întreținătorul 6,2 1 089,2

Indemnizații pentru familiile 
cu copii:

Indemnizație unică  
la nașterea copilului 36,2 9 459,0
Indemnizație lunară pentru 
îngrijirea copilului până la vârsta 
de 3 ani (persoane asigurate) 47,8 2 544,1
Indemnizație lunară pentru 
îngrijirea copilului până la vârsta 
de 2 ani (persoane neasigurate) 33,6 740,0
Indemnizația lunară de suport 
pentru creșterea până la vârsta 
de 3 ani a copiilor gemeni sau a 
mai mulți copii născuți dintr-o 
singură sarcină 1,4 370,0

703,9 696,0 686,2 674,9

1709,2
1901,1

2104,5

2578,5

2019 2020 2021 2022

Numărul beneficiarilor  
de pensii, mii

Mărimea medie 
a pensiei, lei
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Cultură și sport

În anul 2021, cele 131 de muzee din țară au fost vizitate de  
541,2 mii persoane, înregistrând o creștere de 1,8 ori față de 
anul 2020 și o scădere cu 28,7% față de 2018.

Bibliotecile naționale și publice teritoriale, în anul 2021, 
dispuneau de o colecție de 15,4 milioane exemplare. 
Dezvoltarea tehnologică, respectiv progresul tehnologiilor 
informării și comunicării, au provocat schimbări în activitatea 
bibliotecilor, astfel, după anul 2018 se atestă o diminuare 
a numărului de utilizatori activi în cadrul bibliotecilor  
(de 1,3 ori), precum și a numărului de împrumuturi de 
documente (de 1,5 ori). În același timp, a crescut numărul 
de vizitatori pe blog-urile/ website-urile bibliotecilor, 
de la 1038,2 mii în anul 2018 la 1079,6 mii în anul 2021  
(cu 41,4 mii).

 În Republica Moldova funcționează 16 teatre, 
care în anul 2021 au fost vizitate de 146 mii 
spectatori, cu 27% mai mult față de anul 2020. 

Activitatea instituţiilor culturale, la sfârşitul anului

 Indicatorii privind activitatea bibliotecilor publice

Numărul de persoane care practică sportul în secții sportive 

2018 2019 2020 2021

Teatre – total 16 16 16 16
Filarmonică 1 1 1 1
Organizații concertistice 5 5 5 5
Spectatori, mii: 

Teatre – total 367,0 345,6 114,9 146,0
Filarmonică 20,5 23,4 8,5 8,0
Organizații concertistice 100,0 100,0 42,0 56,0

Muzee (inclusiv filiale) 127 127 130 131
Vizite la muzee, mii 759,5 794,1 300,7 541,2
Numărul de case  
şi cămine de cultură 1 216 1 216 1 197 1 194

2018 2019 2020 2021

Numărul de biblioteci 1 334 1 326 1319 1 307
Colecțiile bibliotecilor, mil. ex. 16,0 15,8 15,6 15,4
Numărul de utilizatori activi, mii 796 785 579 623
Numărul de intrări, mii 7 482 7 204 4 179 4 852
Numărul de împrumuturi, mil. ex. 12,1 11,7 6,8 8,0

Sursa: Ministerul Culturii

Sursa: Ministerul Culturii

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării

128,5
124,0

119,7

149,6

2018 2019 2020 2021

mii persoane

Colecţiile bibliotecilor cuprind următoarele categorii 
de documente: cărţi, publicaţii periodice, manuscrise, 
microformate, documente cartografice, documente de 
muzică tipărite, documente audiovizuale, documente 
grafice, documente electronice, documente fotografice sau 
multiplicate prin prelucrări fizico-chimice, documente 
arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de 
suportul material. 
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Turism

În anul 2021 structurile de primire turistică colective cu 
funcțiuni de cazare au fost frecventate de 178,2 mii de turiști 
sau de 2,0 ori mai mult față de anul precedent, pe fundalul 
reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 
cu circa 284,4 mii de turiști (de 4,1 ori). Din numărul total 
de turiști, 109,3 mii (61,4%) au constituit turiștii rezidenți și 
68,9 mii (38,6%) – turiștii nerezidenți.
Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați care 
au preferat să se cazeze în structurile de primire turistică 
colective din mun. Chișinău a constituit 59,1%, regiunile de 
dezvoltare: Centru – 23,9%; Sud – 8,2%; Nord – 7,3% și UTA 
Găgăuzia – 1,5%. 
În anul 2021 agențiile de turism și turoperatorii au acordat 
servicii turistice la 320,9 mii de turiști și excursioniști sau de 
2,6 ori mai mult față de anul 2020.
Creșterea numărului de turiști și excursioniști se datorează 
majorării numărului de turiști la turismul emițător cu 143,0 mii 
persoane (de 2,9 ori), turismul intern - cu 36,3 mii persoane (de 
1,8 ori) și turismul receptor – cu 17,1 mii persoane (de 3,5 ori).

Încasările agențiilor de turism și turoperatorilor 
din activitatea turistică în anul 2021 au însumat 

2,4 miliarde lei, înregistrând o creștere de 3,0 ori
față de anul precedent.

Principalii indicatori privind structurile de cazare 
turistică colective

Destinații turistice a cetățenilor moldoveni, în 2021 (%)

2019 2020 2021

Numărul structurilor de cazare1 - total 267 272 280
Hoteluri şi moteluri 110 112 115
Cămine pentru vizitatori 3 3 5
Pensiuni turistice şi agroturistice 36 38 43
Structuri de întremare 7 7 7
Structuri de odihnă (vile turistice, sate 
de vacanţă, şi alte structuri de odihnă) 58 59 60
Tabere de vacanţă pentru elevi 53 53 50
Numărul de camere1 - total 8 013 8 119 8 010
Hoteluri şi moteluri 2 822 2 832 2 853
Cămine pentru vizitatori 170 170 184
Pensiuni turistice şi agroturistice 468 492 559
Structuri de întremare 1 039 1 089 1 094
Structuri de odihnă (vile turistice, sate 
de vacanţă, şi alte structuri de odihnă) 1 382 1 404 1 426
Tabere de vacanţă pentru elevi 2 132 2 132 1 894
Numărul de locuri1 - total 24 530 24 666 23 881
Hoteluri şi moteluri 5 345 5 351 5 400
Cămine pentru vizitatori 545 545 591
Pensiuni turistice şi agroturistice 999 1 061 1 221
Structuri de întremare 1 938 1 970 1 970
Structuri de odihnă (vile turistice, sate 
de vacanţă, şi alte structuri de odihnă) 3 605 3 641 3 676
Tabere de vacanţă pentru elevi 12 098 12 098 11 023
Numărul de turişti cazaţi - total, mii 374,8 90,3 178,2
Cetăţeni străini 174,0 28,7 68,9
Numărul de înnoptări  
ale turiştilor - total, mii 1 591,3 376,0 762,9
Cetăţeni străini 386,4 70,4 158,6
Indicele de utilizare netă a capacităţii 
de cazare turistică în funcţiune 33,3 13,0 20,3

1 La sfârşitul anului

Prin intermediul agenţiilor de turism și turoperatorilor în anul 
2021 au plecat în străinătate 217,7 mii de turiști și excursioniști. 
Cetăţenii Republicii Moldova au preferat să călătorească, în 
principal, în Turcia (48,1%), Egipt (22,6%) și Bulgaria (16,9%).

Turcia

Egipt

Alte țări

Grecia

Bulgaria
48

23

17

3
9
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Justiție

Conform datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2021 
pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate 27,2 mii 
infracţiuni, în creștere cu 3,1% comparativ cu anul 2020. 
Analizând perioada ultimilor 5 ani, numărul de infracțiuni 
în anul 2021 s-a redus cu 23,7% comparativ cu anul 2017. 
Cele mai multe infracțiuni au fost înregistrate în mediul 
urban (59,5%). Fiecare a 3-a infracțiune a fost înregistrată în 
mun. Chișinău – 29,3%. 
În anul 2021, au fost relevate circa 14,3 mii persoane care 
au comis infracţiuni, cu 9,6% mai mult comparativ cu anul 
2020. Cel mai înalt nivel al infracţionalităţii a fost înregistrat 
în rândul bărbaţilor, femeile constituind 8,0% în numărul 
persoanelor care au comis infracţiuni.
În 2021, au fost săvârșite 695 infracțiuni de către minori sau 
cu participarea acestora, ceea ce reprezintă 2,6% din total 
infracțiuni înregistrate, cu 14,7% mai mult față de anul 2020. 
Conform datelor Agenției de Administrare a Instanțelor 
Judecătorești, numărul persoanelor condamnate în primă 
instanță, în anul 2021, a constituit 11,5 mii persoane. 
Conform perioadei de ispăşire a pedepsei, 35,2% din 
persoanele deţinuţe își ispăşeau pedeapsa în termen de la 5 
la 10 ani privaţiune de libertate. În anul 2021, în detenţie pe 
viaţă se aflau 127 persoane.

 Rata infracţionalităţii 

Indicatori principali în domeniul infracționalității, pe sexe

În anul 2021, au avut loc 2547 accidente rutiere, 
în care au avut de suferit 3117 persoane, 
inclusiv 459 copii.

2018 2019 2020 2021

Infracţiuni înregistrate 32 035 31 657 26 342 27 159
Persoane care au comis 
infracțiuni 13 927 13 059 13 017 14 263

din care: 
femei 1 160 1 117 1 002 1 142

bărbați 12 767 11 942 12 015 13 121

Victime ale infracțiunilor 19 052 13 949 12 256 12 870
din care: 

femei 7 940 5 802 4 898 5 607

bărbați 11 112 8 147 7 358 7 263
Persoane condamnate de prima 
instanță 11 879 11 644 9 401 11 529

din care: 
femei 785 752 589 791

bărbați 11 094 10 892 8 812 10 738
Persoane deținute în 
penitenciare 6 986 6 712 6 427 6 385

inclusiv:

în arest preventiv 1 261 1 114 983 1 134
din care: 

femei ... ... 35 45

bărbați ... ... 948 1 089

condamnate 5 725 5 598 5 444 5 251
din care: 

femei 448 353 335 325

bărbați 5 277 5 245 5 109 4 926
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Conturi naționale

În anul 2021, conform datelor semidefinitive, produsul 
intern brut (PIB) a constituit, în valoare nominală  
241,9 miliarde lei, prețuri curente de piață, fiind în creștere 
(în termeni reali) cu 13,9% față de anul 2020. Aceasta a fost 
cea mai semnificativă creștere a PIB în perioada 2018-2021, 
pe fundalul reducerii PIB în anul 2020 față de anul 2019 cu 
8,3%. În comparație cu nivelul anului pre-criză 2019, PIB în 
anul 2021 s-a majorat cu 4,5%, în termeni reali.

Cea mai mare pondere la formarea PIB, pe categorii de 
resurse, în anul 2021, a deținut-o activitatea de „comerț 
cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea 
autovehiculelor și a motocicletelor” constituind 14,9%. Pe 
categorii de utilizări cea mai mare pondere a avut „consumul 
final al gospodăriilor populației” constituind 80,8%.

Analizând structura PIB pe principalele categorii de resurse, 
în perioada 2018-2021, se observă menţinerea ponderii 
ridicate a serviciilor, cu o medie de 54,4% în total PIB, 
comparativ cu bunurile ce atestă o medie de 32,0%. 

La creșterea PIB în anul 2021 față de anul 2020 au contribuit, cel 
mai mult, activitățile „agricultura, silvicultura şi pescuitul” – 
cu 4,2% și „comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea 
și repararea autovehiculelor și a motocicletelor” – cu 2,2%. 
Impact negativ la modificarea PIB au avut „construcțiile” – 
cu 1,6%.

Indicatori macroeconomici

Indici de volum ai produsului intern brut (%)

 În perioada 2018-2021 rata medie de creștere 
a PIB a constituit 3,3%.

Produsul intern brut (PIB) este un indicator 
macroeconomic, care reprezintă suma valorii bunurilor 
şi serviciilor destinate consumului final, produse în 
toate ramurile economiei în interiorul țării.

2019 2020 2021

Produsul intern brut
 (prețuri curente)

mil. lei 206 256 199 734 241 871

mil. $ SUA 11 736 11 532 13 679

mil. Euro 10 484 10 116 11 559

Produsul intern  
brut pe locuitor  

(prețuri curente)

lei 77 395 75 788 92 477

$ SUA 4 404 4 376 5 230

Euro 3 934 3 839 4 419

Produsul intern brut, 
în prețurile anului 
precedent

mil. lei 195 779 189 187 227 586

Produsul intern brut,
în prețurile anului 2015 mil. lei 172 404 158 136 180 187

104,1 103,6

91,7

113,9113,5
117,5

107,8

122,8

2018 2019 2020 2021

Anul precedent = 100 2015 = 100
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Resurse energetice

Importul și consumul intern brut de produse petroliere

Ponderea principalelor produse petroliere în consumul 
intern brut, în 2021 (%)

Consumul intern brut pe principalele resurse energetice

Intrări și consum intern brut de energie electrică

Ponderea cea mai mare în consumul intern brut 
de produse petroliere, în anul 2021, 
o deține motorina cu 63,5%.

Consumul intern brut, conform datelor preliminare, în 
anul 2021 față de anul precedent a înregistrat majorări la 
resursele energetice de cărbune (+20,5%), de gaze naturale 
(+14,2%) și de produse petroliere (+13,8%). Totodată, s-a 
înregistrat descreștere la consumul intern brut de energie 
electrică (-4,3%).
Pe parcursul anului 2021, comparativ cu anul 2020, consumul 
intern brut de motorină a crescut cu 13,5% și consumul 
intern brut de benzină auto – cu 15,4%.

2018 2019 2020 2021

Cărbune, tone 136 384 163 432 130 532 157 305

Produse petroliere, tone 991 634 1 003 799 940 027 1 069 468

Gaze naturale, mii m3 1 127 936 1 059 342 1 079 451 1 232 228

Energie electrică, MWh 4 454 165 4 442 092 4 400 943 4 211 916

MWh

2018 2019 2020 2021

Producerea primară 954 498 941 348 982 594 1 045 293

Import 955 834 644 082 167 160 161 527

Procurat din alte surse 2 543 926 2 856 761 3 251 282 3 005 190

Export 93 99 93 93

Consumul intern brut 4 454 165 4 442 092 4 400 943 4 211 916

tone

2018 2019 2020 2021

Import 1 013 643 1 014 653 958 335 1 040 095
Consumul intern  
brut – total 991 634 1 003 799 940 027 1 069 468

motorină 586 551 614 654 597 783 678 572

benzină auto 169 559 175 502 159 512 184 078
gaze (petroliere) 
lichefiate 70 950 66 237 62 912 61 252

alte produse petroliere 164 574 147 406 119 820 145 566

63,5

17,2

5,7

13,6

Motorină

Benzină auto

Gaze (petroliere) lichefiate

Alte produse petroliere

Consumul intern brut: Resurse total (producția 
primară + intrări din alte surse) + Import - Export - 
Buncăraj ± Variația stocurilor.
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Industrie

În anul 2021, indicele cifrei de afaceri în industrie a crescut 
față de anul precedent cu 18,6%, creștere susținută de 
industria extractivă (+12,2%) și industria prelucrătoare 
(+18,7%). 
Indicele producției industriale în 2021 comparativ cu anul 
2020 s-a majorat cu 12,1%, ca urmare a creșterii producției 
industriale în industria extractivă (+11,9%), în industria 
prelucrătoare (+11,4%) și la producția şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat (+16,1%).

Indicele cifrei de afaceri în industrie (anul precedent = 100)

Evoluția indicilor producției industriale (%)

Indicii volumului producției industriale
(anul precedent = 100)

Sectorul industrial al economiei este determinat 
preponderent de activitatea întreprinderilor din 

industria prelucrătoare, cărora în anul 2021 le-au 
revenit 85,1% din valoarea totală a producției.

2018 2019 2020 2021

Industrie – total 107,1 108,2 97,3 118,6
piața internă 106,4 104,5 99,0 122,8
piața externă 107,8 111,8 95,6 114,0

Industria extractivă 105,4 109,2 103,8 112,2
piața internă 106,1 108,3 107,8 115,7
piața externă 97,6 119,6 57,9 35,6

Industria prelucrătoare 107,2 108,2 97,2 118,7
piața internă 106,4 104,4 98,7 123,1
piața externă 107,8 111,8 95,7 114,1

2018 2019 2020 2021

Industrie – total 103,7 102,0 94,5 112,1
Industria extractivă 109,9 98,1 109,5 111,9
Industria prelucrătoare 102,8 103,1 92,9 111,4
Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 107,4 96,0 102,3 116,1

103,7 102,0

94,5

112,1
109,9

98,1

109,5 111,9

102,8
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Producția cărnii, inclusiv carne de pasăre, în 2021 Producția vinurilor naturale din struguri, în 2021



24 25Moldova în cifre, 2022

Agricultura

Producția principalelor produse agricole în gospodăriile
 de toate categoriile

Efectivul de animale pe principalele specii în gospodăriile 
de toate categoriile, la 1 ianuarie

Structura suprafețelor însămânțate în gospodăriile de 
toate categoriile, în 2021 (%)

În anul 2021 s-a înregistrat cea mai mare creștere a producției 
globale agricole din ultimii 30 ani, cu 57,9% mai mult față 
de anul 2020 (pe fundalul reducerii indicatorului în anul 
2020 față de anul 2019 cu 27,2%). Majorarea producţiei 
globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei 
vegetale cu 85,5%. Totodată, producția animalieră a scăzut 
în anul 2021 cu 3,6% față de anul 2020. În întreprinderile 
agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile de 
animale, în același timp în gospodăriile populației a fost 
marcată descreșterea efectivului la toate speciile de animale.

O recoltă record a fost obținută în anul 2021  
la grâu – 1,6 milioane tone, porumb boabe –  

2,8 milioane tone și floarea soarelui – 960 mii tone.

2018 2019 2020 2021

Producţia vegetală, mii tone

Cereale şi leguminoase boabe1 3 466,7 3 549,6 1 505,3 4 690,0

din care: 

grâu1 1 162,8 1 147,5 569,7 1 565,2

porumb pentru boabe 2 073,8 2 129,9 785,2 2 792,7

leguminoase pentru boabe1 45,6 50,9 27,0 38,8

Floarea soarelui1 788,7 811,4 492,5 960,1

Sfeclă de zahăr1 707,2 607,0 423,2 757,8

Soia 57,7 64,2 33,3 50,5

Rapiță1 85,6 77,3 47,1 92,3

Cartofi 174,8 176,9 171,9 218,3

Legume 283,3 307,2 226,8 232,0

Fructe, nuci şi pomuşoare 894,2 845,6 665,1 876,0

Struguri 730,2 658,7 462,0 490,7

Producția animalieră

Vânzarea pentru sacrificare a 
animalelor (în masă vie), mii tone 163,3 158,6 159,2 147,5

din care:

bovine 13,4 12,7 13,8 12,6

porcine 84,0 82,7 80,9 77,5

ovine şi caprine 4,1 4,2 3,5 3,1

păsări 60,3 57,6 60,6 53,3

alte 1,5 1,4 0,4 1,0

Lapte de vacă, mii tone 373,1 331,7 290,5 264,9

Ouă, mil. bucăți 688,7 686,6 627,5 578,4

Lână, tone 1 917,5 1 755,1 1 464,1 1 264,8

1 În masă după finisare

mii capete

2019 2020 2021 2022

Bovine 144,8 123,7 108,9 104,1
din care: vaci 97,2 81,0 71,2 68,4

Porcine 397,3 396,6 339,5 347,9
Ovine 613,4 531,1 474,4 433,8
Caprine 155,3 145,2 142,0 139,9

62,3

30,5

4,3 2,9

Culturi cerealiere 
şi leguminoase boabe

Culturi tehnice

Cartofi, legume 
şi bostănoase

Plante de nutreț
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Producția agricolă în 2021 față de 2020

+85,5%

+258,7%

+51,5% +14,4%

-4,7%

-3,6%

-8,2%

-7,6%

+28,4%

+27,0%

+6,3

+7,1%

+174,7

+94,9%

+79,1%

PRODUCȚIA
VEGETALĂ

Porumb

Grâu

Floarea soarelui

Sfeclă de zahăr Legume

Struguri

Cartofi

Fructe, nuci, 
pomușoare

Soia Tutun

Animale
(în masă vie)

PRODUCȚIA 
ANIMALIERĂ
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Mediul înconjurător

Principalele râuri

Principalele lacuri naturale

Rezervații științifice

Structura terenurilor după modul de folosință, 
la 01.01.2022 (%)

 Fondul funciar după modul de folosinţă1, la 1 ianuarie

Denumirea râului Lungimea 
râului1, km 

Suprafaţa 
bazinului1, km2 

 Botna 152 1 540
 Bâc 155 2 150
 Nistru 657 19 070
 Prut 695 7 990
 Răut 286 7 760

1 Pe teritoriul Republicii Moldova

Denumirea lacului Raionul Suprafața  
lacului, km2

Beleu Cahul 9,5
Dracele Cahul 2,7
Manta Cahul 21,0
Nistrul Vechi Căușeni 1,9
Rotunda Cahul 2,1
Sălaș Anenii Noi 3,7

Denumirea 
rezervației Raionul Suprafața, 

ha
Anul de 

înființare
Codru Strășeni 5 177 1971

Iagorlâc Dubăsari 836 1988
Pădurea Domnească Glodeni, Fălești 6 032 1993
Plaiul Fagului Ungheni 5 642 1992
Prutul de Jos Cahul 1 691 1991

Suprafaţa1, mii ha

2019 2020 2021 2022

Terenuri – total 3 384,7 3 384,7 3 384,7 3 384,9
din care: 

Terenuri agricole 2 496,4 2 492,1 2 491,7 2 493,1
din acestea: 

teren arabil 1 838,5 1 841,9 1 852,2 1 857,5
plantaţii multianuale 286,6 283,5 278,1 275,5
păşuni și fâneţe 341,1 339,9 337,7 338,1
pârloagă 30,2 26,6 23,7 22,0

Plantații forestiere 
(terenuri silvice și 
vegetație forestieră) 467,2 467,5 467,8 467,8
Terenuri aflate  
sub ape (râuri, 
lacuri, bazine şi bălţi) 96,5 96,4 96,5 96,5
Alte terenuri 324,6 328,7 328,6 327,5

1 Datele sunt prezentate în ansamblu pe ţară 
 Sursa: Agenția Relații Funciare și Cadastru

 În anul 2020 în Republica Moldova a fost 
înregistrată cea mai înaltă temperatură 

medie anuală a aerului din toată perioada 
de observație (126 ani) și a constituit 

+10,7..+13,1ºС, depăşind norma cu 2,6 - 3,7ºС.

Teren arabil,
54,9

Plantaţii 
multianuale,

8,1

Păşuni și fânețe,
10,0

Pârloagă,
0,6

Terenuri aflate sub ape 
(râuri, lacuri, bazine şi bălţi),

2,9

Alte terenuri,
9,7

Plantații forestiere 
(terenuri silvice și 

vegetație forestieră),
13,8
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Investiții in active imobilizate 

Investiții în active imobilizate

Indicii volumului fizic al investiţiilor în active imobilizate 
(anul precedent = 100)

Structura investiţiilor în active imobilizate, pe surse de 
finanţare, în 2021 (%)

În anul 2021 valoarea investiţiilor în active imobilizate 
a constituit 35,4 miliarde lei (în preţuri curente), fiind în 
creștere cu 9,8% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2020.
Cea mai însemnată creștere s-a înregistrat la investiţiile 
realizate la maşini, utilaje şi mijloace de transport (care 
reprezintă 42,2% din total), fiind cu 22,9% mai mult faţă 
de anul 2020.

milioane lei, preţuri curente

2018 2019 2020 2021

Investiţii în active  
imobilizate – total 27 464,7 31 253,2 30 089,6 35 411,2

Imobilizări necorporale 640,3 962,2 587,0 716,8
Imobilizări corporale 26 824,4 30 291,0 29 502,6 34 694,5

din care:
clădiri rezidenţiale  
(de locuit) 3 615,2 4 519,7 4 396,7 4 828,5
clădiri nerezidenţiale 5 430,7 5 975,0 5 011,0 5 168,1
construcţii inginereşti 4 977,4 5 954,5 6 819,2 7 541,0
maşini şi utilaje 8 284,0 8 949,1 8 025,1 11 095,1
mijloace de transport 2 799,2 3 040,9 3 271,9 3 846,4
alte imobilizări corporale 1 717,9 1 851,8 1 978,7 2 215,3

Mijloacele proprii ale entităţilor rămân în 
continuare a fi sursa principală de finanţare în 
realizarea procesului investiţional, cota-parte 
a cărora a constituit 61,1% din volumul total al 
investiţiilor în active imobilizate.

116,3
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113,9

112,8

109,3
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Construcții

Volumul lucrărilor de construcții

Locuinţe date în exploatare

Locuinţe date în exploatare după tipul locuinţei şi medii

În anul 2021 volumul lucrărilor de construcții a constituit 
16,9 miliarde lei sau 104,7% (în preţuri comparabile) faţă de 
anul 2020. 
Pe elemente de structură a lucrărilor executate, volumul 
lucrărilor noi a constituit  9,5 miliarde lei, fiind în creştere 
cu 19,8% faţă de anul 2020. Volumul lucrărilor de reparații 
capitale, întreținere și reparații curente a însumat 7,0 miliarde 
lei, fiind în descreștere cu 12,2% față de anul 2020.
Pe obiecte de construcții, predomină efectuarea lucrărilor la 
clădiri, realizate în valoare de 9,9 miliarde lei, fiind în creștere 
cu 18,0% față de anul 2020. Volumul lucrărilor de construcţii 
a scăzut la construcţii inginereşti cu 12,0%.  
În anul 2021 au fost date în exploatare 10609 locuinţe 
(apartamente şi case de locuit individuale) cu suprafaţa totală 
de 899,5 mii m2, sau cu 49,3% mai mult faţă de anul 2020.

 milioane lei, prețuri curente

2018 2019 2020 2021

Total 11 356,4 13 408,5 15 090,9 16 914,1
din care:

Pe elemente de  
structură a lucrărilor:

construcţii noi 5 102,7 6 792,5 7 437,4 9 542,3
reparaţii capitale 3 209,6 3 416,8 3 790,2 3 698,1
întreţinere şi  
reparaţii curente 2 854,9 2 974,2 3 601,8 3 254,9

alte lucrări 189,2 225,0 261,5 418,9
 Pe obiecte de construcţii:

 clădiri rezidențiale 2 773,2 3 561,5 4 055,4 5 593,5
 clădiri nerezidențiale 3 218,3 4 021,5 3 781,4 4 308,2
 construcţii inginereşti 5 175,7 5 600,5 6 992,6 6 593,6

2018 2019 2020 2021

unităţi

Total 7 301 9 955 7 549 10 609

apartamente 5 782 8 064 5 614 8 226

case de locuit individuale 1 519 1 891 1 935 2 383

din total: 

în mediul urban 6 595 8 926 6 429 9 148

în mediul rural 706 1 029 1 120 1 461

mii m2 de suprafaţă totală

Total 551,4 763 602,5 899,5

apartamente 363,9 535,9 368,4 610,6

case de locuit individuale 187,5 227,1 234,1 288,9

din total: 

în mediul urban 465,7 639,3 473,2 728,9

în mediul rural 85,7 123,7 129,3 170,6
 86% din locuințele date în exploatare,  

în anul 2021, au fost construite în mediul urban.

5782 8064 5553

61
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 Transporturi

milioane pasageri

2010 2019 2020 2021

Pasageri  
transportați - total 232,5 276,5 178,4 207,0

din care,  
pe moduri de transport:

feroviar1 5,0 1,2 0,7 0,6

autobuze 106,0 100,1 54,2 59,3

taximetre 4,3 9,4 6,6 10,0

troleibuze 116,5 164,2 116,2 136,1

fluvial 0,1 0,1 0,2 0,2

aerian 0,6 1,6 0,4 0,8

1 Datele sunt prezentate în ansamblu pe țară

mii tone

2010 2019 2020 2021

Mărfuri transportate - total 27 806,0 48 954,6 45 337,0 51 016,3
din care, 
pe moduri de transport:

feroviar1 3 852,1 4 270,9 2 887,4 3 317,6
rutier2 23 825,4 44 552,5 42 220,7 47 529,3
fluvial 127,2 129,6 227,6 168,0
aerian 1,3 1,6 1,3 1,4

1 Datele sunt prezentate în ansamblu pe țară
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi 
rutiere de mărfuri contra plată și dispun de 10 și mai multe autovehicule de marfă 
proprii sau închiriate.

În anul 2021 comparativ cu 2010, parcul de 
troleibuze din municipiile Chișinău și Bălți
 s-a suplinit cu 145 de unități (+42,3%).

În anul 2021, cu toate modurile de transport public, au fost 
transportați 207,0 milioane pasageri, cu 16,0% mai mult față 
de anul 2020, astfel, creșteri au fost înregistrate în transportul 
aerian de pasageri (de 2,2 ori), cu taximetre (de 1,5 ori), 
troleibuze (+17,1%) și autobuze (+9,3%). Totodată, se atestă o 
scădere în transportarea pasagerilor cu mijloace de transport 
feroviar (-17,0%). 

În anul 2021, cu toate modurile de transport: feroviar, rutier, 
fluvial şi aerian s-au transportat 51,0 milioane tone de mărfuri, 
volum superior celui înregistrat în anul 2020 cu 12,5%. 

În anul 2021, comparativ cu anul 2010, numărul aeronavelor 
civile s-a diminuat de 5 ori, vagoanelor feroviare – cu 42%, 
locomotivelor diesel – cu 4%. 

Distribuția autovehiculelor în inventarul agenților economici 
conform duratei de exploatare, pentru anul 2021, este 
următoarea: 3,2% din totalul autovehiculelor au o vechime 
de până la 2 ani; 8,6% – între 2 și 5 ani; 21,2% au vechimea 
maximă de 10 ani; iar 67,1% sunt autovehicule care au o 
vechime de peste 10 ani.

Transportul de pasageri pe moduri de transport public

 Transportul de mărfuri pe moduri de transport 

Evoluția volumului de mărfuri transportate și a 
parcursului acestora (anul precedent = 100), % 

Evoluția numărului de pasageri transportați și a parcursului 
 (anul precedent = 100), %

107,0 98,8 112,6 101,2 92,6 112,5

111,1
94,4

105,1 103,3 94,5
114,0

2010 2015 2018 2019 2020 2021
Mărfuri transportate Parcursul mărfurilor

79,7
104,9 103,6 105,8

64,5
116,0

101,5
109,5 105,9 101,5

43,9

139,7

2010 2015 2018 2019 2020 2021
Pasageri transportați Parcursul pasagerilor
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Comunicații

Începând cu anul 2015 în Republica Moldova se atestă o 
tendință de continuă descreștere a numărului abonaților 
la rețeaua telefonică fixă. In anul 2021 numărul acestora a 
alcătuit un milion de abonați sau în scădere cu circa 17,0% 
față de anul 2015 și 2,7% față de anul 2020. Totodată, se 
observă o creștere constantă a numărului abonaților la 
rețeaua telefonică mobilă, de la 4,3 milioane abonați în anul 
2015 până la 4,7 milioane - în anul 2021. 
La sfârșitul anului 2021, numărul abonaţilor la serviciul 
de acces la Internet fix a crescut, față de finele anului 2020, 
cu 6,0% și a însumat 762,0 mii, iar numărul utilizatorilor 
serviciului de acces la Internet mobil s-a majorat cu 13,4% 
și a constituit 2,7 milioane. Analiza creşterii numărului de 
conexiuni fixe şi mobile în valori absolute arată că, în anul 
2021, numărul utilizatorilor serviciului de acces la Internet 
mobil a sporit cu 318 mii, iar numărul abonaţilor la serviciul 
de acces la Internet fix - cu 43 mii.
În anul 2021, s-a înregistrat un trend descendent atât a 
traficului de corespondențe poștale cât și a coletelor poștale. 
Comparativ cu anul 2020, numărul trimiterilor poștale (simple, 
recomandate, cu valoare declarată și rapide) a înregistrat o 
scădere de 11,2%, și a totalizat 37,8 milioane de trimiteri.

 Numărul coletelor poștale interne și 
internaționale expediate a scăzut față de 

anul 2020 cu 23,2% și a alcătuit 493 mii.

Dezvoltarea mijloacelor poștale, la sfârșitul anului 

Numărul de utilizatori ai serviciilor de telefonie fixă și 
mobilă la sfârșitul anului

 Numărul de expedieri de corespondență și colete poștale

Dezvoltarea mijloacelor de telefonie și acces la Internet,
 la sfârșitul anului mii unități

2018 2019 2020 2021

Numărul de utilizatori  
cu acces la Internet 
(puncte fixe) 623 671 719 762
Numărul de utilizatori  
cu acces la Internet 
(puncte mobile) 2 168 2 381 2 371 2 689
Numărul de utilizatori  
cu acces la Internet în 
banda largă 2 791 3 052 3 090 3 451

2000 2010 2020 2021

Numărul de cutii poștale, unități 3 871 2 070 1 461 1 461
Numărul de poștași, persoane 2 257 2 186 1 977 1 296

110

3165
4108 4706

584

1124

1028
1000

2000 2010 2020 2021

Utilizatori de telefonie mobilă Uitilizatori de telefonie fixă

mii

11862

41879 42611
37840

18 79 642 493

2000 2010 2020 2021

Corespondenţă Colete poştale

mii
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Comerț interior și servicii de piață

 Evoluția indicilor de volum ai cifrei de afaceri (%) 
(anul precedent =100)

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii de piaţă

În anul 2021, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul 
(cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a 
majorat cu 12,2% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2020.
În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă 
prestate populaţiei în anul 2021 s-a majorat cu 71,3% (în 
preţuri comparabile) în raport cu anul 2020, pe fundalul 
reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 
2019 cu 15,7%.
În anul 2021, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu 
excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) (în 
preţuri curente) s-a majorat cu 24,5% faţă de anul 2020, pe 
fundalul reducerii acestuia în anul 2020 față de anul 2019 cu 
5,6%.
Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate, în 
principal, întreprinderilor, în anul 2021 (în preţuri curente) 
a înregistrat o creștere cu 28,1% în raport cu anul 2020, pe 
fundalul reducerii indicatorului în anul 2020 față de anul 
2019 cu 15,5%.

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata și cu 
amănuntul al autovehiculelor și a motocicletelor, 
întreținerea și repararea acestora (în preţuri 
curente) s-a majorat cu 44,0% comparativ cu 
anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în 
cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 18,1%.

Milioane lei Anul 
precedent = 100

2020 2021 2020 2021

Cifra de afaceri la 
întreprinderile cu  
activitate principală de:

comerţ cu amănuntul 
(cu excepţia comerţului 
cu autovehicule şi 
motociclete) 61 676,4 74 899,1 104,61 112,21

servicii de piaţă prestate 
populaţiei 18 791,0 33 264,0 84,31 171,31

comerț cu ridicata 
și cu amănuntul al 
autovehiculelor și 
motocicletelor, întreținerea 
și repararea acestora 9 383,0 13 509,7 81,92 144,02

107,6
113,3

104,6

112,2
107,4

114,7

94,4

124,5

2018 2019 2020 2021

comerţ cu amănuntul (cu excepţia comerţului 
cu autovehicule şi motociclete)¹

comerţ cu ridicata (cu excepţia comerţului 
cu autovehicule şi motociclete)

¹ Preţuri comparabile

Milioane lei Anul 
precedent = 100

2020 2021 2020 2021

comerţ cu ridicata  
(cu excepţia comerţului 
cu autovehicule şi 
motociclete) 107 737,1 134 160,4 94,42 124,52

servicii de piaţă  
prestate întreprinderilor 39 311,5 50 384,2 84,52 128,12

1 Preţuri comparabile
2 Preţuri curente
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Comerț internațional de mărfuri

În anul 2021 Republica Moldova (exclusiv întreprinderile și 
organizațiile din partea stângă a Nistrului și mun. Bender) a 
exportat mărfuri în valoare de 3,1 miliarde dolari SUA, nivel 
superior celui realizat în anul 2020 cu 27,5% și a importat 
bunuri materiale în sumă de 7,2 miliarde dolari SUA sau cu 
32,5 % mai mult, comparativ cu anul 2020.
Decalajul considerabil dintre exporturile și importurile de 
mărfuri a determinat acumularea în anul 2021 a unui deficit al 
balanței comerciale în valoare de 4,0 miliarde dolari SUA sau 
cu 1,1 miliarde dolari SUA (+36,7%) mai mult, comparativ cu 
cel înregistrat în anul 2020.
Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi, în anul 
2021, a fost de 43,8%, în scădere cu 1,8 puncte procentuale, 
comparativ cu anul precedent.

Comerțul internaţional de mărfuri al Republicii Moldova

Evoluția indicilor valorici ai exporturilor și importurilor de mărfuri (%) 
(anul precedent = 100)

milioane dolari SUA

2018 2019 2020 2021

Export – total 2 706,2 2 779,2 2 467,1 3 144,5
din care: 

țările CSI 415,9 435,0 376,9 466,2
țările Uniunii Europene1 1 861,9 1 830,5 1 640,4 1 919,5
alte țări 428,4 513,7 449,8 758,8

Import – total 5 760,1 5 842,5 5 416,0 7 176,8
din care: 

țările CSI 1 449,1 1 417,2 1 317,7 1 905,6
țările Uniunii Europene1 2 850,8 2 890,0 2 470,8 3 149,0
alte țări 1 460,2 1 535,3 1 627,5 2 122,2

Balanța comercială – total -3 053,9 -3 063,3 -2948.9 -4 032,3
din care: 

țările CSI -1 033,2 -982,2 -940,8 -1 439,4
țările Uniunii Europene1 -988,9 -1 059,5 -830,4 -1 229,5
alte țări -1 031,8 -1 021,6 -1 177,7 -1 363,4

1 Începând cu anul 2020, Uniunea Europeană numără 27 de state membre, după 
ieșirea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din componența acesteia.

Valoarea exporturilor de mărfuri în țările 
Uniunii Europene (UE-27), în anul 2021  

a crescut cu 17,0% faţă de anul 2020,  
având o pondere de 61,1% în total exporturi.

132,4

114,9

116,3

135,1
126,1 129,6

117,5

137,0 132,8

66,9

117,6
134,7

100,4

105,4

96,8

75,0

100,8

120,2 119,2

101,4

92,7

132,5

101,7

119,9

113,8
122,7 124,7

110,7

96,3

127,6
118,7

80,6
120,1

143,8

97,5

112,3

96,3
84,1

104,0
118,6

111,6

102,7
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Comerțul internațional de mărfuri, în anul 2021

IMPORT

Turcia

România

Germania

Italia

Polonia

Ucraina

Cehia

Bulgaria

833,5

314,0

276,1

245,4

240,1

118,9

108,5

92,8

79,0

77,8

Milioane
dolari
SUA

26,5

10,0

8,8

7,8

7,6

3,8

3,5

3,0

2,5

2,5

China

România

Ucraina

Germania

Turcia

Italia

Polonia

Belarus

1053,9

836,5

829,9

667,2

546,6

543,7

444,4

261,6

170,7

145,3

14,7

11,7

11,6

9,3

7,6

7,6

6,2

3,6

2,4

2,0

EXPORT

IMPORT 
¹

EXPORT 
¹

Articole manufacturate diverse

Materiale brute necomestibile

811,0

635,2

590,4

364,8

243,4

209,5

25,8

20,2

18,8

11,6

7,7

6,7

Combustibili minerali

Produse chimice

Articole manufacturate diverse

1823,2

1314,6

1072,3

1033,7

830,4

769,3

25,4

18,3

14,9

14,4

11,6

10,7

În %

total
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SUA
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Finanțe

În anul 2021, la bugetul public naţional (BPN) au fost 
acumulate venituri în sumă de 77,4 miliarde lei, fiind cu 14,7 
miliarde lei (cu 23,5%) superioare veniturilor acumulate în 
anul 2020. Din suma totală a veniturilor BPN, 63,8% revin 
veniturilor administrate de bugetul de stat (BS); 21,3% – 
veniturilor administrate de bugetul asigurărilor sociale de 
stat (BASS); 7,5% - veniturilor administrate de bugetele locale 
(BL) și 7,4% - veniturilor administrate de fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM).
Partea de cheltuieli a bugetului public naţional s-a executat 
în sumă de 82,0 miliarde lei, cu 8,7 miliarde lei (11,9%) mai 
mult comparativ cu anul 2020. În anul 2021, pentru realizarea 
acţiunilor de protecţie socială au fost alocate 35,9% din 
mijloace, pentru ocrotirea sănătăţii - 16,5%; învăţământ - 
16,3%; acţiuni economice - 10,4%; cheltuieli aferente serviciilor 
publice generale - 8,3%; apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională - 7,2%; protecţia mediului, gospodăria de locuinţe şi 
gospodăria serviciilor comunale, cultură şi sport - 5,4%.
Sursa: Ministerul Finanţelor

 Depășirea cheltuielilor asupra veniturilor s-a 
soldat, în anul 2021, cu formarea deficitului 

bugetar în sumă de 4,6 miliarde lei, constituind  
-1,9% din produsul intern brut (PIB).

Executarea bugetului public naţional

Soldul creditelor în economie, la sfârşitul anului

Raportul cu produsul intern brut (%)

milioane lei

2019 2020 2021

Venituri 62 949,2 62 650,0 77 373,0
 Impozite şi taxe 40 054,2 39 747,1 49 388,8
Contribuţii şi prime de asigurări 
obligatorii 18 403,9 19 234,9 21 839,0
Granturi primite 1 602,6 649,6 2 447,4
Alte venituri 2 888,5 3 018,4 3 697,8
Cheltuieli 65 975,6 73 269,8 82 013,5
Servicii de stat cu destinaţie 
generală 6 183,9 6 590,8 6 828,2
Apărare naţională 611,2 650,2 783,6
Ordine publică şi securitate 
naţională 4 322,2 4 770,4 5 112,3
Servicii în domeniul economiei 7 206,5 8 885,5 8 495,2
Protecţia mediului 165,0 253,7 309,4
Gospodăria de locuinţe şi 
gospodăria serviciilor comunale 1 552,5 1 780,4 2 174,4
Ocrotirea sănătăţii 8 635,0 9 990,2 13 527,8
Cultură, sport, tineret, culte şi 
odihnă 1 839,6 1 733,2 1 959,1
Învăţământ 12 121,2 12 583,1 13 398,2
Protecţie socială 23 338,5 26 032,3 29 425,3
Excedent (+), deficit (-) -3 026,4 -10 619,8 -4 640,5

Sursa: Ministerul Finanțelor

2019 2020 2021

Venituri BPN / PIB 30,5 31,4 32,0

Cheltuieli BPN / PIB 32,0 36,7 33,9

Deficit BPN (-) / PIB -1,5 -5,3 -1,9

2,3 2,3 2,7 3,1

37,3
41,9

46,0

55,9

2018 2019 2020 2021

Pe termen scurt   Pe termen mediu şi lung

miliarde lei

Sursa: Banca Națională a Moldovei
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Statistica gender, anul 2021

La 100 femei 

reveneau

91 bărbați

Speranţa de viaţă1

la naştere

Femeile trăiesc mai mult 
decât bărbaţii în medie cu 7,9 ani 

Vârsta medie
la prima căsătorie

Ponderea femeilor 
în populaţia ocupată

Femeile ocupate au un nivel 
de studii mai înalt 
decât al bărbaţilor: 

Câștigul salarial mediu

Femeile au câștigat în medie
cu 13,6% mai puțin

față de bărbați

 8353,1
lei

9672,6
leistudii 

superioare

medii de 
specialitate 10,6%

24,8% 

18,0%

31,3%

26,0 ani
femei

29,0 ani
bărbați

73,1 ani
femei

65,2 ani
bărbați

47,5%
femei

52,5%
bărbați
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Comparații internaționale
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77,4²

71,4

77,4
82 82,5

74,1²

80,3
82,9

73,4 75,6
72,9 74,8

72,0

Născuți-vii
(la 1000 persoane)

2020

Persoane în vârstă
 de 65+ ani în total 

populație, %
2021

Speranța de viață 
la naștere, ani

2021

Spor natural
(la 1000 persoane)

2020

Republica 

      
 Moldova

Albania
Bulgaria

Cehia

Finlanda
Franța

Georgia
Grecia

Italia
Letonia

Polonia

România
Slovacia

Ucraina

1 2019  
2 2020
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Sursa: Eurostat, Comisia Economică 
a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE)

Creșterea 
produsului intern brut, %

2021 față de 2020

Rata de ocupare, %
(15-64 ani)

2021

Rata șomajului, %
2021

Inflația, %
2021 față de 2020
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8,5

4,2 3,3 3,5

7,0
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Republica 
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2019 2020 2021

1.2.1 Rata sărăciei 
absolute, % 25,2 26,8 24,5

2019 2020 2021

5.5.2 Ponderea 
femeilor în funcții de 
conducere, % 46,8 45,2 52,0

2019 2020 2021

8.3.1. Ponderea 
ocupării informale 
în sectorul  
non-agricol, % 12,2 10,8 11,3

2019 2020 2021

4.3.1 Rata de 
participare a tinerilor 
și adulților în educația 
formală și non-
formală pe parcursul 
vieții (în ultimele 4 
săptămâni), % 8,7 8,9 8,8

2019 2020 2021

6.1.1. Ponderea 
populației cu acces 
la surse sigure de 
alimentare cu apă, % 83,1 85,3 86,4

2015 2016

2.1.2 Prevalența 
insecurității alimentare 
moderate sau severe, % 2,6 2,6

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

2018 2019 2020

7.2.1 Ponderea 
energiei din surse 
regenerabile în 
consumul final 
brut de energie, % 27,5 23,8 25,1

2019 2020 2021

3.8.2.a Ponderea 
populației cu 
cheltuielile 
gospodăriilor pentru 
sănătate mai mari de 
10% în total cheltuielile 
gospodăriilor, % 14,0 12,0 14,2
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2018 2019 2020

9.2.2 Ponderea 
populației ocupate 
în industria 
prelucrătoare în 
total populație 
ocupată 9,0 12,1 11,7

2016 2017 2018

14.4.1.1 Numărul 
contravențiilor 
înregistrate privind 
pescuitul ilegal 1502 1614 973

2016 2017 2018

15.1.2 Proporția 
ariilor importante 
ale biodiversității 
zonelor terestre 
și de apă dulce 
protejate, % 5,61 5,61 5,61

2018 2019 2020

16.1.1 Numărul 
victimelor omorului 
intenționat, la 
100 mii populație 6,1 5,9 4,7

2019 2020 2021

17.6.1. Utilizatori cu 
acces la Internet la 
puncte fixe, la 100 
locuitori 25,0 27,2 29,4

2019 2020 2021

11.1.1.a. Ponderea 
populației cu cheltuieli 
lunare pentru întreți-
nerea locuinței care de-
pășesc 30% din venitu-
rile disponibile lunare 
ale gospodăriei, % 11,5 10,7 9,6

2017 2018 2019

12.5.1. Ponderea 
deșeurilor (de 
producție și 
consum) reciclate 
în totalul celor 
formate, % 34,3 44,4 22,9

2018 2019 2020

13.1.1.a. Numărul de 
persoane decedate 
în urma situațiilor 
excepționale, la 
100.000 de locuitori 5,0 4,9 118,6

2019 2020 2021

10.2.1 Rata  
sărăciei relative 5,2 4,3 5,3
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Biroul Național de Statistică își desfășoară activitatea sa în 
vederea producerii și diseminării statisticilor mai extinse și 
eficiente pentru a putea contribui la dezvoltarea politicilor 
sociale și economice destinate îmbunătățirii condițiilor de 
viață ale cetățenilor.
În activitatea noastră ne bazăm pe următoarele principii și 
valori:
•	 Producem date și informaţii statistice de calitate și utile, 

bazate pe independenţă profesională și metodologii ar-
monizate la standardele și normele europene și interna-
ţionale;

•	 Diseminăm imparţial, echidistant și în timp util date sta-
tistice obiective și relevante către toţi utilizatorii. Depu-
nem eforturi mari pentru a reduce timpul de la primirea 
datelor până la publicarea cifrelor finale;

•	 Ne focalizăm asupra necesităților utilizatorilor noștri 
atunci când cifrele sunt diseminate. Datele BNS trebuie 
să fie ușor accesibile, ușor de înțeles și ușor de utilizat;

•	 Anunțăm la începutul anului când statisticile noastre vor 
fi publicate. Statisticile și publicațiile noastre sunt publi-
cate pe site-ul nostru zilnic, la ora 10.00 și/sau 14.00, în 
același timp, pentru toți utilizatorii;

•	 Funcţionăm cu personal profesionist, devotat principiilor 
fundamentale ale statisticii oficiale;

Mai multe informații despre activitatea BNS găsiți la:

MD-2019 Chişinău, str. Grenoble 106 www.facebook.com/statistica.md

www.statistica.gov.md www.youtube.com/StatisticaMD

moldstat@statistica.gov.md www.twitter.com/statisticamd

022 403 000 https://t.me/statisticamd

Despre Biroul Național de Statistică

•	 Colaborăm activ 
în cadrul sistemu-
lui statistic naţio-
nal și cu sistemele 
statistice externe, 
răspunzând necesi-
tăţilor utilizatorilor, 
optimizând sarcina 
asupra responden-
ţilor de date și efici-
entizând procesele 
statistice;

•	 Suntem transpa-
renţi cu privire 
la funcţionarea și 
evoluţia sistemului 
statistic naţional, la 
performanţele și progresul înregistrat;

•	 Utilizăm o varietate de surse pentru producerea datelor. 
Datele raportate de întreprinderi și datele din cercetările 
gospodăriilor casnice sunt baza producerii statisticilor. 
Sursele administrative deținute de autoritățile publice re-
prezintă, de asemenea, o sursă importantă;

•	 Utilizăm standardele internaționale și UE pentru o mare 
parte a statisticilor oficiale.
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Site-ul oficial al BNS www.statistica.gov.md și Banca de 
date statistice http://statbank.statistica.md reprezintă 
instrumentele cele mai importante și populare în asigurarea 
accesului rapid și facil al utilizatorilor la informaţia statistică.

Banca de date reprezintă o bază de date online, gratuită, din 
care puteți crea tabele și grafice personalizate din diverse 
domenii statistice. Volumul informației diseminate prin 
intermediul băncii de date „StatBank” crește în fiecare an, 
numărul tabelelor fiind de peste 1200 la sfârșitul anului 2021, 
iar numărul celulelor cu date depășește 5 milioane. Datele 
generate pot fi descărcate cu ușurință în diferite formate 
pentru utilizare ulterioară. 

Pe site-ul BNS mai găsiți o varietate de produse destinate 
diferitor tipuri de utilizatori:

•	 Comunicate de presă cu cele mai recente informaţii 
statistice; 

•	 Tabele Excel cu serii mari de date;

•	 Publicaţii statistice în format electronic;

•	 Infografice cu date reprezentate prin imagini și grafice 
într-o formă ușor de înțeles;

•	 Metadate și metodologii statistice;

•	 Platforma GenderPulse www.genderpulse.md – 
un instrument de vizualizare grafică interactivă, 
a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea 
de gen;

•	 Platforma Recensmântul Populației și al Locuințelor, 
2014 http://recensamant.statistica.md – instrument de 
vizualizare grafică interactivă, hărți și bază de date;

•	 Și alte multe instrumente.

Căutați și alte statistici?
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